
Endringer i styrets sammensetning for 2011
Av personlige grunner, går Niels Jensen av som leder i Phoenix RC Club, med
umiddelbar virkning etter siste styremøte, avholdt 14.09.11.
Nestleder Asle S. Forstervold, rykker opp som leder av klubben fra og med 14.09.11.
Styret vil herved også informere om at medlemmene har rett til å kreve
ekstraordinært årsmøte for valg av ny leder i klubben.

DOGFIGHT
De årlige ”Dogfight’erne” har også i år spurt om å få låne vårt anlegg for sitt årlige
treff. Dette ønsker klubben å være behjelpelige med.
Det opplyses herved at stripa, grill og uteområdet, stilles til disposisjon for dette
treffet, Lørdag 15 oktober.
Alle er selvfølgelig velkommne denne dagen, men flygning utenom den organiserte
treffet, må passe med Dogfight’erne.

Terminliste
Ny terminliste ligger også nå ute på klubbens hjemmeside:
Onsdag 12. Oktober, klokken 19, på Meierigaarden kro.
Onsdag 9. November, klokken 19, på Meierigaarden kro.
Onsdag 7. Desember, klokken 19, på Meierigaarden kro.

Veien inn til stripa
Klubben har fått et bra tilbud om utbedring av veien inn til stripa og tiltak vil bli
gjennomført også før snøen kommer.

Markisa på stripa
Ved flere tilfeller, har markisa blitt stående ute over natt, når sistemann
har forlatt området. Husk å rulle inn denne, ellers kan vinden rive den av
for godt og den er meget god å ha i orden.

N PÅ STRIPA!
HUSK Å RULLE INN DENNE NÅR
Flyplasslisenser 2011
Lisenser er nå sendt ut til de som har oppgitt
epostadresser i medlemsregisteret.
Husk å sjekke Melwin for hvilken adresse du har
oppgitt.
Ta kontakt med sekretær i klubben om du har
problemer rundt dette.
Epost: sekretaer@phoenix-rc.org

Flyplassregler
Alle medlemmes oppfordres til å lese igjennom og
repetere flyplassreglene for bruk av vårt anlegg.
Reglene er slått opp i vinduet på brakka og finnes også
på vår hjemmeside:
http://www.phoenix-rc.org/
Husk at reglene finnes for din og andres sikkerhet!

Hus

Hvordan logge inn på Melwin
Man kan enkelt sjekke opp sin egen profil og
kontrollere sine medlemsdata på
Melwin, ved å gå inn på:
http://www.nlf.no/MeLWin/Sider/Medl
emsdata.aspx

På bildet til venstre, ser du
medlemsnummer og
nøkkel/passord som igjen finnes
i medlemskortet fra NLF.

-

Pass på at din informasjon stemmer, slik at du ikke går glipp av viktig info ! –

